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Dicas de leitura deste eBook

Este eBook é interativo, ou seja, ao longo 
do texto você encontrará links e botões 
que irão melhorar sua experiência de 
leitura. 

No índice, você poderá navegar nos 
assuntos que mais lhe chamarem a 
atenção. Assim, sua leitura será ainda 
mais rica. 

Além disso, propomos outros conteúdos 
para aprofundar ainda mais o 
conhecimento sobre o assunto. Esses 
conteúdos são disponibilizados por links 
que te direcionarão ao tema.

Boa leitura!

http://www.metadados.com.br//
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O eSocial já é uma realidade

INTRODUÇÃO

Em vigor desde janeiro de 2018, o eSocial 
chegou gerando dúvidas e incertezas, 
principalmente para os profissionais de 
Recursos Humanos, maioria responsável 
pelo envio das informações à plataforma. 

Então, diante da concretização do projeto, 
a saída foi adquirir conhecimento, se 
informar com empresas especializadas, 
participar de eventos, palestras, 
treinamentos e se organizar. 

No primeiro momento, somente empresas 
com faturamento acima de R$ 78 milhões 
são obrigadas a prestar informações ao 

eSocial, seguidos por empresas com 
faturamento abaixo de R$ 78 milhões e, 
por último, os órgãos públicos.

Algumas empresas já estão com seus 
sistemas de RH adequados ao layout do 
eSocial e até já enviaram suas primeiras 
obrigações à plataforma. Quer saber 
como é possível passar por este processo 
sem dor de cabeça? Assista ao vídeo com 
depoimentos de profissionais de RH que 
concluíram este processo com sucesso.

E, depois desta primeira etapa, todas as 
empresas e instituições serão obrigadas 

http://www.metadados.com.br//
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-mais-facil
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-mais-facil
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INTRODUÇÃO

às transmissões da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fase, 
deverá haver a sistematização da 
5ª etapa, visto que ela exigirá muitos 
detalhes.

Neste cenário, é preciso saber mais sobre 
quais documentos serão necessários 
enviar e entender a responsabilidade 
sobre eles, afinal, neste processo de 
SST, não é apenas a empresa envolvida, 
há também documentos oriundos de 
terceiros, como de escritórios contábeis, 
clínicas de saúde ocupacional, entre 
outros. 

Você e sua empresa não estão dispostos 
a perder os prazos e pagar multas, não é 
mesmo? Então, continue lendo este eBook 
e descubra quais as responsabilidades 
dos envolvidos nos eventos de Saúde e 
Segurança do Trabalhador do eSocial. 

a enviar os dados referentes à Saúde 
e Segurança do Trabalhador (SST), 
também chamada de 5ª fase do eSocial. 

Da mesma forma que as obrigações 
iniciais emitidas ao longo de 2018, a 
5ª fase exigirá organização e muito 
conhecimento, principalmente dos 
processos, por parte da empresa. 

Sabemos que neste momento sua 
gestão e sua empresa devem estar 
preocupados com as consistências das 
atuais informações e envios, mas é 
importante lembrar que paralelamente 

http://www.metadados.com.br//
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OS EVENTOS DO ESOCIAL

Os eventos do eSocial

O eSocial é dividido por grupos de eventos, 
conhecidos como eventos de tabela, 
periódicos e não periódicos, os famosos 
“S’s”, que vão desde o S-1000 ao S-5012. 
Ao todo, são 45 “S’s” ou eventos. Cada um 
desses 45 eventos é formado por dados, 
informações e tabelas. 

Dentre os eventos periódicos e não 
periódicos, existem alguns que são 
exclusivos de informações de Saúde e 
Segurança do Trabalhador, denominado 
na nomenclatura do projeto de “Eventos 
do SST”. Integram os eventos de SST 
cinco “S’s”. São eles: 

http://www.metadados.com.br//
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OS EVENTOS DO ESOCIAL

S-1060 
TABELA DE AMBIENTES 
DE TRABALHO

Neste evento, deverá ser descrito, para a 
criação de uma tabela a ser usada pelo 
empregador/contribuinte em eventos 
posteriores, os ambientes existentes 
na empresa e os fatores de risco a ele 
associado, atribuindo-se um código a este 
ambiente. Neste momento, não haverá a 
vinculação de qualquer trabalhador, sendo 
uma informação geral, que será utilizada 
em um momento posterior. A atribuição 
de um código para cada ambiente evitará 
a redundância das informações, evitando 
também que seja exigida a descrição do 
ambiente para cada colaborador.

S- 2210 
COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DO TRABALHO

Este evento será utilizado para comunicar 
acidente de trabalho pelo empregador/
contribuinte/órgão público, ainda que 
não haja afastamento do trabalhador de 
suas atividades laborais.  A comunicação 
do acidente de trabalho deverá ser 
comunicada até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato.

http://www.metadados.com.br//
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OS EVENTOS DO ESOCIAL

Este evento registrará a vinculação de 
cada trabalhador aos ambientes em que 
exercem atividades. Será individualizado 
a quais fatores de risco que existem 
no ambiente e que o trabalhador está 
exposto, bem como a descrição das 
proteções coletivas e individuais utilizadas 
e sua eficácia. 

Neste momento, ainda não ocorreu o 
reconhecimento do direito aos adicionais 
de insalubridade e periculosidade e nem 
mesmo o reconhecimento de exposição 
a condições especiais de trabalho para 

S-2240 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO TRABALHO – FATORES 
DE RISCO

fins de aposentadoria especial. Em um 
ambiente podem existir diversos fatores 
de risco, mas o trabalhador poderá estar 
exposto a apenas alguns ou nenhum 
deles. 

No S-2220 será realizado o 
acompanhamento da saúde do 
trabalhador durante o seu contrato 
de trabalho, além de exames 
complementares, com as informações 
relativas aos atestados de saúde 
ocupacional (ASO) e seus exames 
complementares. Tal informação 
corresponde àquela exigida no Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP).

S-2220 
MONITORAMENTO 
DA SAÚDE DO 
TRABALHADOR

http://www.metadados.com.br//
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OS EVENTOS DO ESOCIAL

Neste evento, o empregador/contribuinte/
órgão público informará se as exposições 
declaradas no evento S-2240 acarretam 
o direito ao pagamento dos adicionais 
de Insalubridade, Periculosidade ou 
se reconhece a exposição a fatores de 
risco que possibilitem o pagamento do 
adicional previsto na legislação para o 
custeio da aposentadoria especial. 

Para estes eventos, o Manual 2.4 do 
eSocial apresenta o seguinte fluxo:

S-2241 
INSALUBRIDADE, 
PERICULOSIDADE 
E APOSENTADORIA 
ESPECIAL

S-1060 
Tabela de ambientes de trabalho:

Descrição dos ambientes 
da empresa e dos riscos neles existentes.

S-2220 
Monitoramento da Saúde 

do Trabalhador

S-2241 
Insalubridade, periculosidade e aprosentadoria especial:

Individualiza a exposição descrita no evento S-2240 combinando com demais 
requisitos específicos de forma a ensejar pagamento de insalubridade, 

periculosidade ou o recolhimento do FAE (Financiamento Aposentadoria Especial)

S-2240 
Condições ambientais do trabalho - 

Fatores de risco:
Vinculação do trabalhador a determinado ambiente, 
individualizando, o trabalhador, os fatores de risco 

declarados no S-1060.

http://www.metadados.com.br//
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OS EVENTOS DO ESOCIAL

Tais eventos estão diretamente 
relacionados à SST, porém, existem dados 
em outros eventos que também serão 
utilizados para compor as informações 
existentes nos formulários substituídos, 
como por exemplo o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) e a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). O Manual 2.4 
do eSocial indica o fluxo do eSocial para 
as informações que tangem a SST. 

As regras e eventos citados são gerais, 
no entanto, no caso de órgãos públicos, 
existem algumas particularidades que 
devem ser observadas, pois existem 
diferentes modalidades de contratação 
e de Regimes de Previdência coexistindo 
em um mesmo período. Assim, esses 
contribuintes devem atender a algumas 
regras detalhadas no item 18.1 do Manual 
2.4 do eSocial.

S-2299
Desligamento

S-2210 
Comunicação de acidente do 
trabalho, alteração de exame, 

suspeita.

S-2230 
Afastamento temporário

Reconhecimento dos 
Fatores de Riscos e 

Monitoramento Biológico 
(S-1060, S-2220, S-2240, 

S-2241)

S-2200 
Cadastramento inicial do 

vínculo e admissão/ingresso 
de trabalhador.

http://www.metadados.com.br//
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Reconhecendo as 
responsabilidades

RECONHECENDO AS RESPONSABILIDADES

Como vimos até aqui, os documentos para 
as obrigações de SST vão exigir, além de 
uma sistematização das informações, a 
organização de todos os envolvidos, já 
que cada dado poderá ser emitido por 
terceiros diferentes. 

Pensando em casos como estes, em que 
há a presença de terceiros, organizamos 
as responsabilidades de cada um, a fim 
de facilitar o dia a dia dos profissionais 
de RH, já ocupados com as atuais 
transmissões de dados. 

Existem situações diferentes, por isso, 
devemos imaginar cenários distintos. 
Há empresas que não contam com 
um software de RH e, para suprir essa 
necessidade, contratam um escritório 
contábil, além dos serviços de uma clínica 
de saúde ocupacional, responsável pela 
emissão dos documentos de saúde dos 
colaboradores. 

http://www.metadados.com.br//
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RECONHECENDO AS RESPONSABILIDADES

Há também as empresas que possuem 
um sistema integrado de RH, mas que 
mesmo assim, contam com o apoio e 
serviços de saúde ocupacional de uma 
clínica.

Para ambos os casos, não há distinções 
sobre as responsabilidades dos terceiros. 
Contudo, quando observamos o primeiro 
caso, a empresa que está obrigada 
a transmitir seus dados ao eSocial é 
responsável por possuir o Programa de 
Prevenção de Riscos (PPRA), bem como 
o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), o Laudo Técnico 

das Condições do Ambiente de Trabalho 
(LTCAT), a Comunicação de Ambiente de 
Trabalho (CAT), os processos de admissão, 
demissão, mudanças de função, 
atividades desempenhadas, entre outros. 
Empresas que possuem um software 
de RH integrado, como o da Metadados, 
teriam totais condições de controlar essas 
informações, mas quando não possuem, 
contam com o apoio de terceiros, como é 
o caso que analisamos. 

http://www.metadados.com.br//
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RECONHECENDO AS RESPONSABILIDADES

Além destes documentos exigidos no 
evento de SST, a empresa é responsável 
por tudo que diz respeito ao eSocial. A 
responsabilidade das informações, ainda 
que geradas de terceiros, continuam 
sendo da empresa obrigada a transmitir 
os dados. 

Mas então nos questionamos: os 
terceiros não têm responsabilidade 
nenhuma? Sim! Todos têm, porém, a 
responsabilidade de transmitir os dados 
dentro do prazo e consistentes sempre 
será da empresa a qual está obrigada. 

Então, é preciso entender as obrigações 
destes terceiros. Quanto ao escritório 
contábil que assessora a empresa 
obrigada a transmitir os dados à 
plataforma, ele precisa informar seu 
cliente sobre a legislação do eSocial, seus 
prazos e obrigações. 

Além disso, o escritório contábil, de 
acordo com o contrato firmado, poderá 
organizar a logística. Por exemplo, quando 
houver a clínica de saúde ocupacional, o 
escritório pode solicitar os documentos 
à clínica e auditá-los, isto é, conferir se 
estão de acordo com a real situação de 

seu cliente. Caso a clínica não tiver um 
software de saúde ocupacional, como o 
Madu, para compilar os dados e gerar um 
arquivo em .xml, o próprio escritório, com 
os softwares de Metadados, deverá digitá-
los.

http://www.metadados.com.br//
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RECONHECENDO AS RESPONSABILIDADES

Quanto à clínica de saúde ocupacional, 
é de sua responsabilidade todos os 
exames periódicos da sua empresa 
cliente e eles deverão estar de acordo 
com o planejamento de PCMSO, visto que 
haverá o cruzamento dos dados. Contudo, 
a responsabilidade de fazer cumprir os 
prazos dos exames é da empresa. 

Caso a clínica possuir um software 
para prestadores de serviços de saúde 
ocupacional e segurança do trabalhador, 
como o Madu, ele mesmo poderá gerar 
o arquivo em .xml no layout do eSocial, 
bem como emitir para a empresa cliente o 
PPRA, PCMSO e LTCAT.

Mas, nos casos em que a empresa possuir 
o próprio sistema de RH de acordo com 
o layout do eSocial, ela precisará apenas 
reunir as informações oriundas da clínica 
de saúde ocupacional e transmitir os 
dados à plataforma. A Metadados possui 
um módulo de eSocial, totalmente 
integrado com o projeto, que facilita o 
dia a dia no que tange o envio destas 
informações. 

Quer saber mais sobre os produtos e 
serviços do eSocial oferecidos pela 
Metadados? Acesse o site!

http://www.metadados.com.br//
https://www.metadados.com.br/esocial
https://www.metadados.com.br/esocial
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FLUXOGRAMA DAS RESPONSABILIDADES

EMPRESA

ESOCIAL

ESCRITÓRIO CLÍNICA DE SO

1

5 4

4

3

6

6

2

Fluxograma das responsabilidades

Para ficar mais claro, criamos um 
fluxograma, com as responsabilidades de 
todos os terceiros envolvidos no processo 
de transmissão de dados do evento de 
Saúde e Segurança do Trabalhador, onde:

1    A empresa, de acordo com o contrato 
firmado com seu escritório contábil, 
pode contatá-lo para que ele reúna os 
processos de Saúde Ocupacional.

2   A empresa, mesmo quando tiver 
escritório, deve entrar em contato com a 
clínica para averiguar se está adequada 
para gerar os 4 eventos de SST para o 
eSocial.

http://www.metadados.com.br//
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FLUXOGRAMA DAS RESPONSABILIDADES

eventos recebidos da clínica. Depois disso, 
o escritório pode transmitir os dados, 
caso tenha autorização da empresa, ou, 
ainda, pode enviar todos os eventos à 
empresa. Porém, se a clínica não gerar o 
.XML, o escritório pode digitar no módulo 
eSocial do sistema Metadados. 

6   Caso a empresa e o escritório 
possuírem o Sistema Integrado de RH 
da Metadados, eles mesmos poderão 
importar os XMLs recebidos da clínica 
à plataforma do eSocial. Na falta dos 
arquivos em .XML, a empresa ou o 
escritório poderão digitar as informações 
no módulo do eSocial e transmitir.

IMPORTANTE: A empresa é 
totalmente responsável pelas 
obrigatoriedades do eSocial, 
como possuir a CAT, o PPRA, o 
PCMSO, LTCAT, processos de 
ASO de admissão e demissão, 
mudanças de função, 
atividades desempenhadas pelo 
empregado, entre outros.

3   Caso preferir, o próprio escritório 
contábil pode repassar os dados que 
serão obrigatórios para cumprir com os 
eventos de SST, bem como solicitar à 
clínica a geração dos .XMLs dos eventos 
de SST.

4   A clínica produz o relatório do PPRA, 
PCMSO, ASO, LTCAT de acordo com a 
legislação; gera o .XML de acordo com o 
layout do eSocial e envia os 4 eventos para 
a empresa ou para o escritório. 

5   O escritório não tem responsabilidade 
pelos documentos da empresa, contudo, 
é de sua responsabilidade auditar os 

http://www.metadados.com.br//
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KITDEPOIMENTO VÍDEO
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A Metadados é uma empresa 
especializada no fornecimento de 
soluções tecnológicas e serviços de apoio 
à gestão de recursos humanos para 
empresas.

Há 31 anos, oferece soluções em: 

• Administração de Pessoal
• Gestão de Pessoas
• Saúde e Segurança do Trabalho
• Acessibilidade

Atende empresas de qualquer porte e em 
qualquer segmento, contribuindo para a 
excelência no desempenho das diferentes 
tarefas dentro de uma organização. 

www.metadados.com.br

https://www.facebook.com/MetadadosRH/
https://www.youtube.com/user/MetadadosVideos/
https://pt.linkedin.com/company/metadadosrh
https://pt.linkedin.com/company/metadadosrh
https://twitter.com/metadadosrh
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